
 

Tematyka: 
1. W świecie teatru 

2. Kulinarne wyzwania 

3. Świąteczny czas 

4.  Nowy Rok tuż-tuż 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W grudniu:  

 Będziemy rozwijać wiedzę o teatrze. Poznamy zasady odpowiedniego zachowania 

w teatrze 

 Wcielimy się w rolę aktora. Wykorzystamy komunikaty werbalne i niewerbalne 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez samodzielne uzyskiwanie kolorów 

i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz wyzwalanie ekspresji ruchowej i plastycznej 

 Będziemy kształcić nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed czynnościami 

kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi oraz 

wypowiadać się temat wysłuchanych utworów 

 Poznamy litery: „y”, „r” 

 Wzbogacimy wiedzę na temat wybranych produktów spożywczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy kontynuować utrwalanie zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy 

bawić się w zgodzie 

 Będziemy uczestniczyć w zajęciach kulinarnych. Poznamy zawód kucharza 

 Ułożymy rytmy według podanego wzoru. Będziemy odwzorowywać podane rysunki 

 Będziemy rozwijać przyczynowo – skutkowe myślenie poprzez układanie historyjek  

 Przygotujemy występy świąteczne dla rodziców 

 Poćwiczymy syntezę i analizę sylabową, wysłuchamy głosek w nagłosie, śródgłosie 

i wygłosie 

 Będziemy określać położenie przedmiotów w przestrzeni. Policzymy do 7 (liczebniki 

główne i porządkowe) 

 Zintegrujemy się ze środowiskiem przedszkolnym i lokalnym podczas przygotowań do 

świąt i wspólnych uroczystych chwil 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki klasycznej - instrumentalnej 

 Będziemy utrwalać części ciała od osi ciała: lewa, prawa 

 Będziemy rozwijać pojęcia: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”. Poznamy różne zegary, ich 

funkcje, sposoby pokazywania godziny 

 Będziemy solidnie wypełniać obowiązki dyżurnego 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej 



 

 

 

 

 

 

Wysłuchamy wiersza Bożeny Formy: 

 

 

 

Różne zegary 
 
 

Tik, tak, tik, tak – brzmią zegary. 

Ma ich sto zegarmistrz stary. 

Małe, duże, średnich sporo, 

wciąż tykają nam wesoło. 

Tik, tak, tik, tak, bim, bam bom, 

słychać stu zegarów ton. 

Nowy zegar się pojawił, 

w osłupienie wszystkich wprawił. 

Jak to? – dziwią się zegary. 

Tylko stoi przez dzień cały? 

Bez wskazówek? Bez tykania? 

Godzin wcale nie wydzwania. 

Wciąż wyświetla cyfry nowe, 

aż się wszystkim kręci w głowie. 

Nowy zegar się odzywa: 

- Tak to teraz z nami bywa. 

Taka w nas elektronika, 

że już żaden z nas nie tyka. 

Mechanizmy nowe mamy, 

czas dokładnie wyświetlamy. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Nauczymy się piosenki i zatańczymy: 

„Gwiazdeczki” 
 

Nocą z wysokiego nieba 

posypały się gwiazdeczki 

i spadając wprost na ziemię, 

wirowały w rytm poleczki. 

 

Ref. La, la, la, la, la, la, 

wirowały w rytm poleczki. 

La, la, la, la, la, la, 

wirowały w rytm poleczki. 

 

Zobaczyły to śnieżynki, 

srebrnym blaskiem zaiskrzyły, 

i tak jak małe gwiazdeczki 

też wesoło zatańczyły. 

 

Ref. La, la, la, la, la, la, 

też wesoło zatańczyły. 

La, la, la, la, la, la, 

też wesoło zatańczyły. 

 

Złoty księżyc zadziwiony 

Patrzy z góry za każdej strony, 

Potem z nieba zszedł nad rzeczkę, 

By zatańczyć też poleczkę. 

 

Ref. La, la, la, la, la, la, 

by zatańczyć też poleczkę. 

La, la, la, la, la, la, 

by zatańczyć też poleczkę. 

 

Kiedy wszyscy się spotkali 

obok zamarzniętej rzeczki, 

połączyli swoje ręce, 

tańcząc razem w rytm poleczki. 

 

Ref. La, la, la, la, la, la, 

tańcząc razem w rytm poleczki. 

La, la, la, la, la, la, 

tańcząc razem w rytm poleczki. 


